
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

วันที ่ 1-30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง  

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ
ราคาท่ีตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน
ที่ 2/2563 
 

267,270.10 267,270.10 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบรุ ี
ราคา 267,270.10 บาท 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบรุ ี
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ สัญญาซื้อขาย เลขท่ี  
2/2564 
ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2563 

2 
 

 

จ้างเหมาบริการตดิตั้งสับไลน์
พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 

65,500.00 65,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติการไฟฟ้า 
ราคา 65,500.- บาท 

ร้านสุชาติการไฟฟ้า 
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ สัญญาจ้างท่ัวไป เลขท่ี  
2/2564 
ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2563 

3 จัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง 
ประเภทรถบรรทุกขยะมลูฝอย 
จ านวน 4 เส้น 

35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยางบริการ 2 
ราคา 35,600.- บาท 

หจก.ยางบริการ 2 
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 4/2564 
ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2563 

4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภท
สายส่งน้ าผ้าใบ ขนาด 10 น้ิว 
 

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 
ราคา 6,000.- บาท 

ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 5/2564 

ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2563 

5 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
 

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายด์คอมพิวเตอร์ 
ราคา 12,500.- บาท 

ร้านมายด์คอมพิวเตอร์ 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 6/2564 

ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2563 

6 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
ประเภทแบตเตอรี่ จ านวน 1 ลูก 

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุขเกษมไดนาโม
แอร ์
ราคา 2,800.- บาท 

ร้านสุขเกษมไดนาโมแอร์ 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 7/2564 

ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2563 

แบบ สขร.1 



2 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง  

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ
ราคาท่ีตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
7 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

 
15,670.00 15,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายด์คอมพิวเตอร์ 

ราคา 15,670.- บาท 
ร้านมายด์คอมพิวเตอร์ 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 8/2564 

ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2563 

8 จัดซื้อผ้าผูกงานพิธี 
 

28,600.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย์  ศรีสมศักดิ์ 
ราคา 28,600.- บาท 

นางอิสรีย์  ศรีสมศักดิ์ 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 9/2564 

ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2563 

9 จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวัน
พร้อมน้ าดื่ม จ านวน 200 กล่อง 
 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรวรรณ แซะ
อาหลี 
ราคา 10,000.- บาท 

นางสาวจีรวรรณ แซะอา
หลี 

 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 4/2564 
ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2563 

10 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ 
จ านวน 150 ตัว 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริ คุ้มครอง 
ราคา 7,500.- บาท 

นายศิริ คุ้มครอง 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 5/2564 

ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2563 

11 จ้างเหมาจดัเตรียมสถานท่ี 
 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ ร่วมชาติ 
ราคา 2,500.- บาท 

นายสุเทพ ร่วมชาติ 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 6/2564 

ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2563 
12 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  

ประเภทธงชาติ และเสาธงไม ้
11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรชมภูพันธ์ 

ราคา 11,000.- บาท 
ร้านเพชรชมภูพันธ์ 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 10/2564 

ลงวันท่ี 12 พ.ย. 2563 

13 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
จ านวน 23 รายการ 

17,206.00 17,206.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นเตอร์ พี 
ราคา 17,206.- บาท 

ร้านเซ็นเตอร์ พี 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 11/2564 

ลงวันท่ี 13 พ.ย. 2563 

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติ 

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมไฮ้ทอง 
ราคา 13,000.- บาท 

ร้านล้ิมไฮ้ทอง 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 12/2564 

ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563 



3 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง  

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ
ราคาท่ีตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
15 จัดซื้อสารเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมี

แห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 10 
ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีเซฟตี้    
ซัพพลาย 
ราคา 7,000.- บาท 

ร้านเพชรบุรีเซฟตี้     
ซัพพลาย 

 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 13/2564 
ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563 

16 จัดซื้อแก๊สหุงตม้(น้ าแก็ส) 15 กก.
จ านวน 2 ถัง ตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติ 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง ข าสะอาดดี 
ราคา 800.- บาท 

นายบรรจง ข าสะอาดดี 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 14/2564 

ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563 

17 จัดซื้อเชือกเกลียวถักสีแดง  
ขนาด 10 มม. จ านวน 11 กก. 
ตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ค. จินดา 
ราคา 2,090.- บาท 

ร้าน ค. จินดา 
 

 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 15/2564 
ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563 

18 จัดซื้อชุดปฏิบตัิการจติอาสาภัย
พิบัติ  

9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง สามชัยสปอร์ต 2004 
ราคา 9,360.- บาท 

สามชัยสปอร์ต 2004 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 16/2564 

ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563 

19 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภทรถยนตส์่วนกลาง 
ทะเบียน กต 6637 เพชรบุรี 
 

7,194.06 7,194.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เมือง
เพชร จ ากัด 
ราคา 7,194.06 บาท 

บริษัท โตโยต้า เมืองเพชร 
จ ากัด 

 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 7/2564 
ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563 

20 จ้างเหมาจดัท าประกาศนียบัตร 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ 
อาสาภัยพิบตั ิ

1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัฟฟาโร่ อาร์ต 
แอนด์ ดีไซน์ 
ราคา 1,040.00 บาท 

ร้านบัฟฟาโร่ อาร์ต แอนด์ 
ดีไซน์ 

 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 8/2564 
ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563 



4 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง  

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลอืกและ
ราคาท่ีตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
21 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรพิมพ์ดดี  
ก็อปปี ้
ราคา 1,200.00 บาท 

ร้านเพชรพิมพ์ดดี  
ก็อปปี ้
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 9/2564 
ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2563 

22 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภทรถน้ าอเนกประสงค์ 
ทะเบียน บน 271 เพชรบุรี 

14,610.85 14,610.85 เฉพาะเจาะจง อู่ ส. ช่างยนต์ 
ราคา 14,610.85 บาท 

อู่ ส. ช่างยนต์ 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขท่ี10/2564 

ลงวันท่ี 30 พ.ย. 2563 

23 จัดซื้อวัสดุการเกษตร   550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 
ราคา 550.00 บาท 

ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 17/2564 

ลงวันท่ี 30 พ.ย. 2563 
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